9ena reunió junta d'ABACAT 10/01/2019
a les 21h, El Ciervo, Sabadell
Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president),
Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, Àngel Gómez, Roger
Roig i Laura Castelló (secretària)
En Xavi Vila, la Silvia Anglès, l’Andreu Jam, la Cristina Perdiguero i
en Xesco Olmos s'han excusat d'assistir-hi.
* Proposta per elegir Roger Roig a la Junta.
Votem a favor per unanimitat i en Roger s’incorpora a la reunió.
* Gustau Garcia, una proposta d’acció.
Aprofitant que en Joan, en Roger i en Vicens aniran a l’ajuntament el
15 de gener a parlar sobre l’Espai Emprius (lluitem per poder optar a
fer classes gratuïtes majoritàriament a nens, ja que és un espai
polivalent, no un bar on normalment resideixen les taules de
Blackball, però realment seria per donar opcions perquè tothom
pogués aprendre), aprofitarem per demanar l’ús d’aquest mateix
espai, la nostre seu, per celebrar una jornada benèfica a favor de
Gustau per poder col·laborar en la seva adaptació a les seves noves
circumstàncies després de la seva greu malaltia.
Encara no hi ha res tancat oficialment, però es postulen l’1 i 2 de juny
com a possibles dates per l’esdeveniment.
* Temes internacionals:
- Reflexió sobre el mundial i com han funcionat els diferents
equips i una proposta d’introduir la figura d’un seleccionador.
Realitzem una reflexió de tots aquest anys fent viatges als mundials,
europeus, etc. i es cert que des de Limoges (2010) totes les
expedicions han anat prou bé, però esportivament sempre hem
d’analitzar com podem millorar els nostres resultats.
S’ha donat la circumstància en aquests últims mundials en que certs
jugadors han tingut l’opció de triar en quin equip juguen, i que potser
han pres aquesta decisió sense tenir en compte els interessos
globals del rendiment esportiu de l’associació, pensant purament en
les seves preferències personals. Per posar remei a aquesta situació,
es fa un debat i es vota la proposta d’introduir la figura de
seleccionador, com ja es troba en seleccions com les de Sud Àfrica,
França, i Escòcia, entre altres.
L’idea seria que un Seleccionador analitizi la millor composició dels
equips i, després de consultar amb la Comissió Esportiva, que

expliqui les seves conclusions als jugadors implicats i demani que
segueixi la seva recomanació al respecte. Tot i així, per la naturalesa
actual de les nostres competicions, no tindria el poder d’obligar el
jugador a seguir la seva recomanació i seria sempre el jugador que
ha guanyat el dret de participar-hi que tindria l’última paraula.
S’acorda per unanimitat introduir aquesta figura amb els termes
abans descrits.
L’Andy proposa l’Aram Bernaus com a seleccionador, donat la seva
gran experiència en la competició internacional, el seu coneixement
de tots els jugadors i el bon tracte que té amb ells, la seva experiència
en la formació de jugadors, i el seu treball amb els Júniors.
A favor: 5 En contra: 0 Abstenció: 2
- Proposta d’un nou pla de management.
En Vicens va presentar el nou pla de management, que només té
petits retocs respecte la versió anterior. Es va comentar especialment
la introducció de promoure l’ús del passaport com a mesura extra de
seguretat encara en el cas de viatges dins de l’espai Schengen i al
Regne Unit, i la introducció als protocols d’organització la petició
d’informació de tots els membres del grup respecte quines malalties
cròniques tenen i si tenen al·lèrgies significatives, per tal de saber
actuar amb més eficàcia en cas d’urgència.
La Junta estava d’acord amb els canvis al document i ho van donar
la seva aprovació.
- La planificació dels Europeus de maig.
L’equip de management no té gaire clar el nivell d‘interès que hi ha
per part dels jugadors per anar a Bridlington, potser per fer tant temps
que es fa al mateix lloc, per falta de diners, etc.
Es creu que aquest any Xipre pot ser un destí més atractiu pels
jugadors. Sigui com sigui, es farà l’esforç per intentar formar equip
per anar-hi.
L’Andy va demanar que donin consideració a una proposta de l’Òscar
Sánchez de preguntar a la gent si volen participar en la formació dels
equips pels Europeus per estricte ordre de classificació, per així evitar
possibles favoritismes. S’ha contestat que la realitat d’aquests equips
es que es comencin a formar a partir de l’expressió d’interès per anar
a “jugar pel món”, i que a partir d’aquí s’informa de la possible
expedició, i si no es completa, s’intenta anar per ordre de rànquing,
preguntant si el jugador està interessat en viatjar.

La nostra experiència ens ha fet veure que els equips “B”, pels motius
que siguin, normalment estan menys units i per ajudar a superar
aquesta situació es planteja la possibilitat d’organitzar petits
campionats abans de viatjar per “picar” als components i fer que
competeixin entre ells per aconseguir més nivell i que es vagin
coneixent mica en mica abans d’emprendre l’aventura.
A l’abril hi haurà una proposta tancada.
- Un pla per Austràlia.
Encara no hi ha dates establertes, i tampoc lloc per realitzar el
campionat.
L’equip de management estima que l’estància a Austràlia serà com
la de qualsevol altra sortida (aproximadament), el problema és que
els vols no baixen d’uns 1.000€, i a això se li ha de sumar els dos
dies de més que passes entre avions, escales i aeroports.
Hem de començar a pensar en les mesures que haurem de prendre
per fer que aquest viatge sigui una realitat, i començar a realitzar
campionats especials i altres activitats, que podrien incloure buscar
patrocinadors o fer un crowdfunding, per recaptar fons. Es descarta
en aquests moments formar una comissió especial per Austràlia pel
solapament evident que tindria amb el grup de management.
- Proposta de la introducció d’una categoria pels més grans de
60 anys a la reunió anual de l’EBA.
Aquí no tenim de moment suficients jugador per organitzar aquesta
categoria de manera independent del campionat de Màsters.
Votem per presentar la nostra proposta a la propera reunió de l’EBA.
A favor: 3 En contra: 0 Abstenció: 4
- Resposta a la consulta de l’EBA respecte a la Constitució de BI
i el reglament simplificat de Blackball.
Per falta de temps, no s’ha tractat aquest tema de l’ordre del dia.
L’Aram i l’Andy s’encarregaran de fer la resposta.
* Revisió dels comptes abans de la Reunió Anual.
L’Andreu no ha pogut venir a la reunió, però en Vicens ens informa
que es pot parlar d’un excedent d’uns 9.000€ nets, un cop tret les
inscripcions i els premis d’aquesta temporada, i sense comptar amb
els diners corresponent als PABs dels jugadors. L’Andy informa que
l’Andreu presentarà els comptes de manera completa a l’Assamblea
General.

* Convocatòria de la Reunió Anual.
En principi es proposa fer el dissabte 26 de gener però encara falta
un local. En Joan es compromet a demanar si es pot fer a l’Espai
Emprius i informar de la resposta en els pròxims dies.
* Precs i preguntes.
La CFPS ens demana nom i lloc per dur a terme l’activitat obligatòria
de cada any per fer durant la Festa Major de Sabadell. TALLERS de
BILLAR
______________________________________________________
El President va agrair l’assistència de tothom i la reunió es va
finalitzar a les 23.06 hores.

